
PESQUISAS IBQP 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 



GEM  

O programa de pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), de abrangência mundial, é uma 
avaliação anual do nível nacional da atividade 

empreendedora. 
 

Atualmente, no mundo, o GEM é o maior estudo 
contínuo sobre esta dinâmica. 

 



GEM Global 
  

O projeto GEM é administrado pela holding Global Entrepreneurship Research Association (GERA) – ligada às 
suas duas instituições fundadoras, London Business School e Babson College, Boston – e tem como atividade 
principal a pesquisa sobre a criação de novos negócios no mundo. Entre outros fatores, a pesquisa levanta 
dados sobre as diferenças da capacidade empreendedora entre os países; a contribuição do 
empreendedorismo para o crescimento econômico e tecnológico; o potencial dos governos para promover o 
empreendedorismo; as relações entre as oportunidades empreendedoras e a capacidade dos indivíduos em 
explorar novas oportunidades. 



A pesquisa GEM teve início em 1999, com a participação de 10 países. 
Hoje são mais de 80 países participantes.  

Os resultados permitem comparações globais, relatórios nacionais e tópicos 
especiais baseados no ciclo de coleta de dados anuais envolvendo mais de 300 

acadêmicos e pesquisadores. 
 
 

HISTÓRIA 
  



GEM no Brasil 

Parceiro Master Apoio 
Realização 

O Brasil entrou na pesquisa no ano 2000, através do Instituto Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade, que ao entender produtividade de forma 

sustentável, que envolve a ampliação de postos de trabalho, o aumento da 
renda e o desenvolvimento econômico e social do país, é indicado pelo GERA 

como realizador exclusivo da pesquisa. 



O Global Entrepreneurship Monitor atualmente está presente no país inteiro. 

O IBQP realiza anualmente mais de 10.000 pesquisas individuais no Brasil. 

GEM  



Operação GEM 
 

A pesquisa GEM acontece através da obtenção de informações 
por meio de pesquisas em fontes primárias (entrevistas) e 
secundárias (documentos e outros estudos). 

Ciclo anual: 
• Iniciado em janeiro do ano em análise, com a reunião dos 

países participantes. 
• Finalizado em janeiro/fevereiro do ano seguinte com o 

lançamento dos resultados. 

 

 



Metodologia 

• Entrevistas com a população de 18 a 64 anos. 

• Entrevistas com especialistas em empreendedorismo (93 selecionados ) 

• Cálculo da TEA (Taxa de empreendedorismo em estagio inicial) 

• Cálculo da TEE (Taxa de empreendedorismo em estágio estabelecido) 

• Cálculo da TTE (Taxa total de empreendedores) 

• Principais características dos empreendedores e empreendimentos em 
cada país 

• Recomendações 



CONCEITOS BÁSICOS DA PESQUISA 

Tipos de Empreendedores 
2016 

 
TEA   

“Iniciais” 
 

Nascentes:  
Nos últimos 12 meses realizou alguma ação visando ter um negócio 

próprio ou tem negócio próprio com até 3 meses de operação  

8,4 milhões 

Novos:  
com 3 meses a 42 meses (3,5 anos) de operação 

18,8 milhões 

TEE 
“Estabelecidos” 

Estabelecidos:  
com mais de 42 meses (3,5 anos) de operação 

22,7 milhões 

Nota: A soma das categorias pode superar a estimativa total do ano porque há casos em que o empreendedor já possui um 
negócio estabelecido e está iniciando outro. 

Fonte: GEM 2016 (IBQP) 



CONCEITOS BÁSICOS DA PESQUISA 

Motivação dos empreendedores Iniciais 
2016 

Oportunidade:  
Capazes de identificarem uma chance de negócio ou um nicho de mercado, 

empreendendo mesmo possuindo alternativas concorrentes de emprego e renda. 

15 milhões 

Necessidade:  
Decidem empreender por não possuírem melhores alternativas de emprego, propondo-
se a criar um negócio que gere rendimentos, visando basicamente a sua subsistência e 

de seus familiares. 

11,1 milhões 

Nota: A soma das categorias pode superar a estimativa total do ano porque há casos em que o empreendedor 
já possui um negócio estabelecido e está iniciando outro. 

Fonte: GEM 2016 (IBQP) 



RESULTADOS  

Os dados da pesquisa GEM permitem tomadas de decisão assertivas , potencializando as 
ações existentes sobre o empreendedorismo. 



Os dados coletados pela pesquisa Global Entrepreneurship Monitor –Global 
Report são utilizados por organizações como World Economic Forum, Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ONU -  United Nations, 
para endereçar as politicas publicas internacionais de investimentos, politicas 
internacionais de cooperação entre países, a criação de fundos de 
investimentos em infra estrutura bem como são o orientador para as 
multinacionais e startups no âmbito de suas estratégias de expansão.  

RESULTADOS  



MÍDIA 



MÍDIA 



INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

www.ibqp.org.br 

CONTATO 

ibqp@ibqp.org.br 

+55 (41) 3264-2246 


